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คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

นายพงศ์ธร จันทรัศม ี

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน 

นายชาญวทิย์ โวหาร 

นายจักรพงษ์  พื้นอินตะ๊ศรี 

นางสาวสุวลยั เมอืงเจรญิ 
 

 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

ดร.เก ประเสริฐสังข ์

ดร.ศิวพร ละม้ายนิล 
 

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ 

เลขาธิการสถาบันยวุทัศน์แห่งประเทศไทย 

นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา 

หัวหน้าสานักสนับสนุนการลดปัจจัยเสีย่งด้านสขุภาพ 
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สถาบันยุวทศัน์แห่งประเทศไทย 

นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดษิฐ ์

ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

นายภานุวฒัน์ เดชานุภานนท ์

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

นายฐนชัย อสิลามนุกูล 

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

นายชยพฒัน์ จินดารัตน ์

ชมรมลมหายใจไรม้ลทนิ 

นายอสัสาลาม มะแซ 

เครือขา่ยเพื่อนช่วยเพือ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายสทุธิพงษ์ ปิโย 

ส านักข่าวออนไลน์ตะวนัออกดีจัง 

นายรวศิุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ 

นายกันภัย ไชยวงศ์นอ้ย 

นางสาววีนสั เวลาด ี

นายนพดล อินทร์ต๊ะ 

นายพงศธร ยุบไธสง 

นายสรุเชษฐ์ โพธิแ์สง 

นางสาวมธุรส มานะศร ี

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน  

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
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 คู่ มื อการด าเนิ น งานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าห รับ 

การด าเนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เล่มนี้ จัดท าขึ้นภายใต้

โครงการ “เสริมสร้างเครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในพ้ืนที่และชุมชนรอบ

สถานศึกษา” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สังเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “พัฒนา

เครือข่ายเด็กและเยาวชนสู่การท างานเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์” เป็น

หลัก อันเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยเครือข่ายผู้น าเยาวชนเป็นส าคัญ คือสถาบัน

ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สดย.ท) 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ส าหรับ

เครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เนื้อหาสาระในคู่มือประกอบด้วย ส่วนที่ 1 

ส่วนน ำ กล่าวถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา และนิยามศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน

นโยบำยลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์: ส ำหรับเครือข่ำยเด็กและเยำวชน

ระดับจังหวัด และส่วนที่ 3 ปัจจัยเงื่อนไขท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ    

 

 

คณะผู้จัดท ำ 
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  หน้ำ 

ค ำน ำ   

ส่วนที่ 1  ส่วนน ำ 1 

 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 1 

 ขอบเขตของการใช้คู่มือ 1 

 ประโยชน์ของคู่มือ 1 

 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 2 

 เนื้อหาในคู่มือ 2 

 แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 2 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำร

ขับเคลื่อนนโยบำยลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์: 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยเด็กและเยำวชน 

4 

 สถานการณ์พนันออนไลน์ 4 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ 10 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 10 

 
แผนภาพ แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์: ส าหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 23 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยเงื่อนไขที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 24 

ภำคผนวก 26 
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  หน้ำ 

ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4 

ตาราง 2 ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีด าเนินการเก็บข้อมูลสถานการณ์พนันออนไลน์ 12 

ตาราง 3 ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนัน

ออนไลน์ 

17 

ตาราง 4 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

24 



 

 

- ฉ - 

คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

 

  หน้ำ 

ภาพประกอบ 1 ผลการส ารวจอิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการรู้จักพนันออนไลน์ครั้งแรก 5 

ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ 6 

ภาพประกอบ 3 ผลการส ารวจบุคคลรอบข้างที่เล่นพนันออนไลน์ 6 

ภาพประกอบ 4 ผลการส ารวจลักษณะการเล่นพนันออนไลน์ 7 

ภาพประกอบ 5 ผลการส ารวจจ านวนเงินที่ใช้เล่นพนันออนไลน์ 7 

ภาพประกอบ 6 ผลการส ารวจประเภทของการเล่นพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 

8 

ภาพประกอบ 7 ผลการส ารวจผลกระทบจากพนนัออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 8 

ภาพประกอบ 8 ผลการส ารวจการรับรู้ถึงผลกระทบจากพนันออนไลน์ 9 

ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างแบบส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ 13 

ภาพประกอบ 10 กิจกรรมอบรมวัยใจใส “ไม่พนันออนไลน์” 19 

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมเยาวชนชายแดนใต้ ห่างไกลการพนันออนไลน์ 20 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ด้านพนันออนไลน์ 22 

ภาพประกอบ 13 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: 

ส าหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

23 
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 คู่มือการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 

 1. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน

เพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการด าเนินงานลดผลกระทบจากพนันออนไลน์ 

อย่างเป็นระบบ 

 

 ขอบเขตของคู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทั้งกระบวนการ

นับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ โดยมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ใช้คู่มือ ซึ่งมีแนวทางที่เครือข่ายเด็กและ

เยาวชนสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ตัวอย่าง

กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ที่สังเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “พัฒนาเครือข่าย

เด็กและเยาวชนสู่การท างานเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ” เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

 

 คู่มือฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติส าหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ในการด าเนินงาน 

เพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ซึ่งประโยชน์ของคู่มือฉบับนี้ มีดังนี้ 

 1. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในการด าเนินงาน 

เพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
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 2. เพ่ือให้การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีกระบวนการ ขั้นตอน 

และช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 การพนันออนไลน์ (Online gambling) หมายถึง การเล่นพนันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งถูกพัฒนามาจากการเล่นตามบ่อนคาสิโน ที่มีเกมพนันออนไลน์ต่าง ๆ ให้ผู้เล่นเข้าไปเลือกใช้บริการ 

ตัวอย่างเช่น การเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ การพนันด้านกีฬาและการพนันฟุตบอล หรือการเล่นบิงโกออนไลน์ 

หรือ คาสิโนออนไลน์ ที่สามารถเล่นเกมคาสิโน เช่น รูเล็ต แบล็กแจ็ก ปาจิงโกะ เป็นต้น ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้

เล่นเกมพนันอยู่ในบ่อนพนันจริง ๆ ซึ่งการเล่นพนันออนไลน์ผู้เล่นสามารถเล่นได้หลายช่องทาง ทุกเวลา ผ่าน

ทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต 

 เครือข่ายเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนที่รวมกลุ่มกันทั้งที่มีกฎหมายรองรับและ

รวมกลุ่มด้วยตนเอง เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมแก้ปัญหาทางสังคม 

เป็นต้น 

 พื้นที่สาธารณะ  หมายถึง พ้ืนที่ที่ เด็กและเยาวชนใช้ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เป็นพ้ืนที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน

การด าเนินกิจกรรมด้วยความสบายใจ เป็นพื้นที่สีขาวส าหรับเด็กและเยาวชน 

 

 

 เนื้อหาในคู่มอื ประกอบด้วย  

  - ส่วนน า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขตของคู่มือ ประโยชน์ของคู่มือ นิยามศัพท์

ที่เก่ียวข้อง เนื้อหาในคู่มือ แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 

  - แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์: ส าหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ประกอบด้วย สถานการณ์พนันออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส าหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

  - ปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

 



 

 

- 3 - 
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 เครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด คือผู้ที่จะน าคู่มือไปใช้ ก่อนการใช้คู่มือผู้ใช้จะต้องมี 

การเตรียมความพร้อมก่อน เพ่ือให้สามารถน าคู่มือไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการเตรียม

ความพร้อม ดังนี้ 

 1) ท าความเข้าใจการใช้คู่มือโดยละเอียด อาจท าได้หลายวิธี เช่น ศึกษาด้วยตนเอง ประชุมชี้แจง 

และการจัดอบรมการใช้คู่มือ เป็นต้น 

 2) สร้างทีมงานและก าหนดบทบาทของทีมงาน 

 3) ประเมินเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ และแสวงหาสิ่งที่ต้องเติมเต็ม 

 4) พิจารณาวางแผนการด าเนินงานตามคู่มืออย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของพ้ืนที่ 
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 ส่วนที่ 2 ของคู่มือฉบับนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของการพนันออนไลน์ในภาพรวม จาก

การส ารวจกับผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งด าเนินการส ารวจโดยพื้นที่เครือข่าย 4 แห่ง ที่ได้เป็น

คณะท างานในพ้ืนที่ (Node) ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยนครพนม 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี  3) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ 4) มูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอีสาน ในปี 2562 กลุ่มเป้าหมายที่จะน าคู่มือไปใช้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 

 

 การน าเสนอภาพสถานการณ์การพนันออนไลน์ เป็นการฉายภาพให้เห็นสถานการณ์การพนันใน

ภาพรวมที่มาจากการส ารวจโดยแบบสอบถามที่ท าการส ารวจกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการ

เล่นการพนัน จ านวนทั้งสิ้นจ านวน 759 คน แบ่งเป็นเพศชาย 476 คน และเพศหญิง 283 คน โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์และการแจกแบบสอบถามผ่านคณะท างานในพ้ืนที่ (Node) ในแต่ละพ้ืนที่ที่กระจายอยู่

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยส่วนบุคคลได้ ดัง

รายละเอียดในตาราง 1 

 

ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 476 62.71 
    หญิง 283 37.29 
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สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช่วงอาย ุ   
    น้อยกว่า 10 ป ี 15 1.98 
    11 – 15 ป ี 175 23.06 
    16 – 20 ป ี 495 65.22 
    21 – 25 ป ี 65 8.56 
    มากกว่า 25 ปี 9 1.19 
ระดับการศึกษา   

    ประถมศึกษา 111 14.62 

    มัธยมศึกษาตอนต้น 156 20.55 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 285 37.55 

    อนุปริญญา/ปวส. 147 19.37 

    อุดมศึกษา 45 5.93 

    อ่ืน ๆ (ประกอบอาชีพ ) 15 1.98 

ภาพรวม 759 100.00 
 

 ผลจากการส ารวจผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นพนันออนไลน์พบผลที่น่าสนใจในหลายประเด็น เช่น  

ผู้ที่มีส่วนที่ท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักการพนันออนไลน์ครั้งแรก อิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการเล่นการพนัน

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 

 

ภาพประกอบ 1 ผลการส ารวจอิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการรู้จักพนันออนไลน์ครั้งแรก 

 เพ่ือนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการเข้าไปสู่วงจรแห่งการพนันออนไลน์  คณะท างานในพ้ืนที่ 

(Node) ตระหนักและเห็นความส าคัญตรงประเด็นนี้จึงได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เน้นย้ าถึงการให้

ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนผ่านเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง เช่น กิจกรรมเพื่อนเตือนเพ่ือน เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ 

  ผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งเด็กและเยาวชน

ส่วนใหญ่จะเห็นเพื่อนๆ เล่นการพนัน และการเล่นการพนันส่วนใหญ่ก็เล่นกับเพ่ือนๆ ด้วยเช่นกัน 

 

 

ภาพประกอบ 3 ผลการส ารวจบุคคลรอบข้างที่เล่นพนันออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 4 ผลการส ารวจลักษณะการเล่นพนันออนไลน์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ผลการส ารวจจ านวนเงินที่ใช้เล่นพนันออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 6 ผลการส ารวจประเภทของการเล่นพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 ภาพประกอบ 7 ผลการส ารวจผลกระทบจากพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 ข้อค้นพบจากภาพประกอบนี้ เป็นการเน้นย้ าว่าเด็กและเยาวชนยังไม่ได้รับรู้ว่าการพนันออนไลน์จะ

ท าให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงได้ออกแบบกิจกรรมที่มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งต่อ

องค์ความรู้ “การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ” ไปสู่เด็กและเยาวชน 
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  ภาพประกอบ 8 ผลการส ารวจการรับรู้ถึงผลกระทบจากพนันออนไลน์ 

 

 ข้อค้นพบนี้ท าให้ทราบว่าเด็กและเยาวชนผู้เล่นการพนันออนไลน์มีการรับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหา

การพนันออนไลน์อยู่ในระดับน้อย บางอย่างที่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่เด็กและเยาวชนกลับบอกว่าไม่

เป็นปัญหา เช่น การยืมเงินเพ่ือนหรือการขายทรัพย์สินมาเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและ

เยาวชนกลุ่มนี้ยังขาดการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการพนัน จึงจ าเป็นที่คณะท างานในพื้นที่ (Node) 

จะได้ออกแบบกิจกรรมที่สะท้อนและพยายามชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง เหมาะสม ความไม่สมเหตุผลในทาง

ความคิด โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนหลักธรรมค าสอนศาสนา เพ่ือสร้างการรับรู้และ

เสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
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 คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าหรับเครือข่าย

เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่รวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคม มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เช่น สมาพันธ์เด็กและเยาวชน  

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

 

 

  

 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าหรับเครือข่ายเด็กและ

เยาวชนระดับจังหวัด ฉบับนี้ สังเคราะห์มาจากโครงการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ ส าหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชน ที่ด าเนินการโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและ

เยาวชนแห่งประเทศไทย โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชนร่วมด าเนินการ 6 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) สภาเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงราย 2) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 3) ชมรมลมหายใจไร้มลทิน กรุงเทพมหานคร  

4) เครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือนจังหวัดชายแดนใต้ 5) ส านักข่าวออนไลน์ตะวันออกดีจัง และ 6) วิทยาลัย

เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)  

จากการด าเนินงานเกิดแนวปฏิบัติ มีดังนี้ 

 3.1 สร้างทีมท างาน  

  การสร้างทีมท างานช่วยให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์

สามารถด าเนินไปอย่างเข้มแข็ง โดยขั้นตอนในการสร้างทีมท างาน ดังนี้ 

  1) ประสานทีมที่ปรึกษาจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือเป็นทีมงานในการประสานการท างาน ซึ่งท าให้การท างานมีความครอบคลุมมากข้ึน 

  2) จัดตั้งคณะท างานเฉพาะประเด็นในระดับจังหวัด และเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะท างาน 

  3) สร้างพ้ืนที่สาธารณะให้แก่ทีมท างาน เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรม ประชุม วาแผน 

เตรียมงานต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงทั้งการเดินทาง และการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างอิสระ 
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  4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานขับเคลื่อนการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  

แก่ทีมท างาน  

  4) จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และชี้แจงบทบาทส าคัญ

ของทีมท างาน  

  5) เปิดเวทีให้ทีมท างานได้ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยร่วมวิเคราะห์และวางแผนการการ

ด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

 

 3.2 สร้างเครือข่ายการท างาน 

  1) ค้นหาเครือข่ายการท างานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ สมาพันธ์เด็กและ

เยาวชน และเครือข่ายอื่นๆ  

  2) ทีมท างานประสานงานเครือข่าย จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

การด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

 

 3.3 ขยายการด าเนินงานสู่เครือข่าย 

  1) ทีมท างานวางแผนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ โดยเน้นการขยายการด าเนินงาน  

สู่เครือข่าย ให้เครือข่ายได้มีบทบาทในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

กระบวนการ 

  2) ทีมท างานสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นให้แก่เครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ 

  3) ติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในการพ้ืนที่ 

 

 3.4 สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันให้แก่เครือข่าย 

  1) ประชุมเพ่ือสร้างแนวทางการท างานร่วมกัน 

  2) ให้ความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติของกระบวนการท างาน และความรู้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 

แก่เครือข่าย 

 

 3.5 ท าความเข้าใจสถานการณพ์นันออนไลน์ในพื้นที่ 

  การท าความเข้าใจสถานการณ์พนันออนไลน์มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจะด าเนิน

กิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึก แนวทางในการส ารวจสถานการณ์

การพนันออนไลน์ ดังนี้ 

  1) ก าหนดเป้าหมายของการส ารวจสถานการณ์ 

   - ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

   - ขอบเขตของการส ารวจ ได้แก่ เนื้อหาที่จะท าการส ารวจ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ ระยะเวลา 
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  2) ก าหนดเครื่องมือและวิธีการ 

   การออกแบบเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ

ส ารวจข้อมูล และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เครื่องมือและวิธีการส ารวจข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่

สามารถท าได้หลายแบบ ดังเช่น การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตสถานการณ์ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของเครื่องมือแต่ละประเภทช่วยสะท้อนข้อมูล

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

 

ตาราง 2 ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีด าเนินการเก็บข้อมูลสถานการณ์พนันออนไลน์ 

เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่ได้ 

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลสถานการณ์ที่ผ่านมา 

แบบส ารวจสถานการณ์

การพนันออนไลน์ 

เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ เช่น หาค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ เปรียบเทียบ

ความสัมพันธ์ เป็นต้น 

ข้อมูลเชิงสถิติ 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงลึก 

ความคิด ความเชื่อ 

ความรู้สึก 
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ตัวอย่างเคร่ืองมือการส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ 
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หมายเหตุ  ผู้ที่จะน าแบบส ารวจไปใช้สามารถปรับเปลี่ยนข้อค าถามให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมายที่ท าการส ารวจ 

 

ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างแบบส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ 
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ตาราง 3 ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนันออนไลน์ 

แนวค าถาม บันทึกค าตอบ 

การพนันออนไลน์ในความคิดของท่านคืออะไร และมี

อะไรบ้างที่เรียกว่าพนันออนไลน์ 

 

ท่านรู้จักพนันออนไลน์ได้อย่างไร   

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์มี

อะไรบ้าง และส าคัญอย่างไร 

 

สถานการณ์พนันออนไลน์รอบตัวท่านในปัจจุบันเป็น

อย่างไร 

 

ในความคิดเห็นของท่าน การพนันออนไลน์ส่งผลกระทบ

อย่างไรบ้าง 

 

ท่านเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับพนันออนไลน์หรือไม่ 

หากเคยท่านประสบปัญหาอย่างไร 

 

แนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาพนันออนไลน์ใน

มุมมองของท่านเห็นว่าควรเป็นอย่างไร 

 

 

หมายเหตุ  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถานการณ์ควรเลือกใช้ และปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

บริบทของพ้ืนที่ และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

 

 3.6 วิเคราะห์สถานการณแ์ละวางแผนการแก้ปัญหา 

  การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดกิจกรรมได้อย่าง

เหมาะสม แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ดังนี้ 

1) วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้าน เช่น ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนันออนไลน์ 

ประเภทของพนันออนไลน์ในพ้ืนที่ สถานการณ์การเล่น ผลกระทบจากพนันออนไลน์ กลุ่มที่เล่นพนันออนไลน์ 

สาเหตุการเล่นพนันออนไลน์ เป็นต้น 

2) จัดกลุ่มของข้อมูลและเรียงล าดับความส าคัญของสถานการณ์ปัญหา 

3) ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น  

การขับเคลื่อนระดับนโยบาย การส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก การเฝ้าระวัง เป็นต้น 

4) ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่

ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

5) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 
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6) ก าหนดตัวชี้วัดหรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ทั้งผลลัพธ์ ระยะสั้น  

และระยะยาว 

7) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 3.7 การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส าหรับเครือข่ายเด็กและ

เยาวชนระดับจังหวัด 

  3.7.1 กิจกรรมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

   กิจกรรมสร้างความตระหนักที่ เครือข่ายเด็กและเยาวชนสามารถน าไปด าเนินการมี

หลากหลายกิจกรรม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัญหา บริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น 

  การรณรงค ์

   - ทีมท างานก าหนดเนื้อหาการรณรงค์ โดยอาศัยข้อมูลจากผลการส ารวจสถานการณ์พนัน

ออนไลน์ 

   - ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ตรงต่อการจัดงานรณรงค์ เช่น นักเรียน นิสิตนักศึกษา วัยท างาน 

เป็นต้น 

   - ก าหนดรูปแบบการรณรงค์ โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ เช่น ในกลุ่มเด็ก อาจใช้

รูปแบบที่ทันสมัย และกระตุ้นอารมณ์ความสนใจ เช่น รณรงค์ผ่านการแสดงดนตรี การร้องเพลง  

   - ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

   - ติดตามประเมินผล 

  การจัดอบรม  

   - ก าหนดเนื้อหาการจัดอบรม โดยค านึงถึงสถานการณ์ กลุ่มผู้เข้าอบรม 

   - ก าหนดกลุ่มผู้เป้าหมาย ระยะเวลา สถานที่ด าเนินกิจกรรม 

   - คัดเลือกวิทยากร โดยค านึงถึงความเหมาะสมของหัวข้อที่จัดอบรม กลุ่มผู้เข้าอบรม 

   - จัดอบรมตามแผนที่ก าหนด 
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ตัวอย่างกิจกรรมสร้างความตระหนักในผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

กิจกรรมอบรมวัยใจใส “ไม่พนันออนไลน์” ภายใต้กรอบแนวคิด “ซื่อสัตย์ต่อตนเอง รู้ปฏิเสธการพนัน

ออนไลน์”  

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจาก พฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์ในปัจจุบัน 

โดยร่วมรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน รู้เท่าทันสื่อจากกลยุทธ์ธุรกิจการพนันออนไลน์ และเปิด

โอกาสสร้างสรรค์พ้ืนที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิดเห็น มุมมอง ผ่านความสามารถของตนเอง 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละคร อาคาร 12 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 กิจกรรมอบรมวัยใจใส “ไม่พนันออนไลน์” 

 

  3.7.2 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 

   - รณรงค์ผ่านสื่อ เป็นการรณรงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การพนันออนไลน์ผ่านสื่อสร้างสรรค์ เช่น การจัดท าคลิปวีดิโอ รณรงค์เพ่ือสะท้อนปัญหาและผลเสียที่เกิดจาก

พนันออนไลน์ โดยเผยแพร่ช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook YouTube 

   - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ผ่านการ

อบรม และการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้  การด าเนินการสิ่งที่ควรค านึงถึงคือการเลือกหัวข้อการให้ความรู้ การเลือก

วิทยากรที่จะเป็นผู้สร้างความรู้ โดยค านึงถึงสถานการณ์ และผู้เข้ารับการอบรม 
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คูม่อื การด าเนนิงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

   - กิจกรรม Talk Show เป็นการจัดเวทีการเสวนาให้ความรู้เพ่ือสร้างการรู้เท่าทันผลกระทบ

ที่เกิดจากการเล่นการพนันออนไลน์ และป้องกันนักพนันออนไลน์หน้าใหม่ สิ่งที่ควรค านึงในการจัดกิจกรรม 

Talk Show คือ การคัดเลือกผู้ร่วมเวที Talk Show และประเด็นที่จะเสวนา 

 

ตัวอย่างกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 

 กิจกรรมเยาวชนชายแดนใต้ ห่างไกลการพนันออนไลน์ โดยเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อจังหวัด

ชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี  

  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษา ผ่านการให้ข้อมูลองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนัน

ออนไลน์ และผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ตลอดจนสามารถน าไปปรับใช้กับกรณีที่ต้องประสบกับ

สถานการณ์จริงโดยตรง กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

วิทยาอิสลามมูลนิธิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 50 คน 
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ภาพประกอบ 11 กิจกรรมเยาวชนชายแดนใต้ ห่างไกลการพนันออนไลน์ 

 

 

  3.7.3 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์เพื่อลดการพนันออนไลน์ 

   - สร้างแกนน าในการเฝ้าระวังพนันออนไลน์ เป็นการสร้างแกนน าเพ่ือท าหน้าที่ในการเฝ้า

ระวัง ป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่การพนันออนไลน์ ที่เกิดจากกลไกธุรกิจการพนันออนไลน์ โดยการสื่อสารให้

ทราบถึงกลไกการตลาดของธุรกิจการพนันออนไลน์ สื่อที่มีการโฆษณาให้เข้าถึงการพนันออนไลน์ อันเป็นการ

เฝ้าระวังตามช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ Facebook Line Twitter Website ทั้งนี้ แกนน าที่ท าหน้าที่ในการ

เฝ้าระวังต้องมีความรู้พ้ืนฐานในการเฝ้าระวังสื่อพนันออนไลน์ สร้างกรอบ/หน่วยการวัด/นิยามการวัดให้เป็นที่

เข้าใจร่วมกัน  

   - สร้างพ้ืนที่สาธารณะเพื่อท ากิจกรรมสร้างสรรค์  เป็นการสร้างพ้ืนที่เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ป้องกันและลดการเข้าสู่การพนันออนไลน์ เช่น การจัดกิจกรรมสร้าง

สื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ  

 

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์เพื่อลดการพนันออนไลน์ 

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ด้านพนันออนไลน์ โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ เพ่ือสะท้อนปัญหาและ

ผลเสียที่เกิดจากพนันออนไลน์ โดยเผยแพร่ช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook YouTube กิจกรรมจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 

15 คน 
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คูม่อื การด าเนนิงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

 

 

 
ภาพประกอบ 12 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ด้านพนันออนไลน์ 

 

 3.8 ประเมินผลการด าเนินงาน 

  ทีมท างานมีการก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจากคู่มือ เพ่ือสะท้อน

ผลความส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขจากการด าเนินงานตามคู่มือ อันน าไปสู่การปรับปรุงคู่มือให้มี 

ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการประเมินสามารถท าได้หลากหลาย ดังเช่น 

   - การประเมินผลจากผู้ใช้คู่มือ คือ เครือข่ายเด็กและเยาวชน 

   - การประเมินผลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามคู่มือ 

   - การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  วิธีการประเมิน เช่น  

   - แบบสอบถาม 

   - แบบสัมภาษณ์ 

   - แนวทางการสังเกต 

 

 3.9 สรุปผลการด าเนินงานและบทเรียนจากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

  เป็นขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเครือข่ายเด็กและ

เยาวชนที่เป็นผู้ใช้คู่มือฉบับนี้ รวมถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

ทั้งบทเรียนจากกระบวนการท างาน บทเรียนจากการด าเนินกิจกรรม และบทเรียนที่เกิดขึ้นระหว่าง 

การด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 
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คูม่อื การด าเนนิงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

  
 

  

ศึกษา/ท าความเข้าใจ 

คู่มือโดยละเอียด 

สร้างทีมงานและ

ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 

วางแผนด าเนินงานตาม

คู่มืออย่างเหมาะสม 

ประเมินเงื่อนไขที่น าไปสู่

ความส าเร็จ และแสวงหา

สิ่งที่ต้องเติมเต็ม 

1. สร้างทีมท างาน 2. สร้างเครือข่ายการ

ท างาน 

3. ขยายการ

ด าเนินงานสูเ่ครือข่าย 
4. สร้างความรูค้วามเข้าใจการ

ด าเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนันให้แก่เครือข่าย  

5. ท าความเข้าใจ

สถานการณ์การพนัน

ออนไลน์ในพ้ืนท่ี  
6. วิเคราะหส์ถานการณ์

และวางแผนการแก้ปัญหา  

7. การด าเนินกิจกรรม

เพื่อลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์  
8. ประเมินผลการ

ด าเนินงาน  

9. สรุปผลการด าเนินงานและ

บทเรียนจากการด าเนินงาน  

ภาพประกอบ 13 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส าหรับเครือข่ายเด็กและ

เยาวชนระดับจังหวัด 
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คูม่อื การด าเนนิงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

  

 

  

 การประเมินตนเองหรือทีมท างานว่ามีการด าเนินการหรือมีคุณลักษณะตามปัจจัยเงื่อนไขท่ีจะน าไปสู่

ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ตามคู่มือนี้ เป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงความพร้อมของทีมและสามารถประเมินได้เบื้องต้นได้ว่ายังต้องเติมเต็มส่วนใดเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงาน

ที่ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน โดยท่านสามารถประเมินการด าเนินงานตามปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

ดังต่อไปนี้ 

 

แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านประเมินตนเองว่าตนเองหรือทีมท างานได้ด าเนินการหรือมีคุณลักษณะตามปัจจัยเงื่อนไข

ใดบ้างต่อไปนี้ ที่เป็นการบ่งชี้ว่าจะน าไปสู่ความส าคัญของการด าเนินงานตามคู่มือนี้ 

 

ตาราง 4 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
 

เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 

ด้านบุคคล  

1. ทีมท างานรู้สึกว่าการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์เป็นงานที่

ท้าทาย 

� มี   � ไม่มี 

2. ทีมท างานมีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้เรื่องการพนันออนไลน์ให้แก่

เครือข่ายการท างาน 

� มี   � ไม่มี 

ด้านกระบวนการ  

3. มีการสร้างทีมท างานก่อนด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

� มี   � ไม่มี 

4. มีการสร้างเครือข่ายการท างานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

� มี   � ไม่มี 

5. มีการขยายผลการด าเนินงานสู่เครือข่าย � มี   � ไม่มี 

6. มีการวิเคราะห์สถานการณ์การพนันออนไลน์ก่อนวางแผนด าเนินกิจกรรม � มี   � ไม่มี 
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คูม่อื การด าเนนิงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับการด าเนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 

7. มีการน าบริบทของพ้ืนทีม่าพิจารณาก่อนด าเนินการ � มี   � ไม่มี 

8. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง � มี   � ไม่มี 

9. มีการฝึกทักษะ/แนวทางการสื่อสารให้แก่ทีมก่อนด าเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนัน 

� มี   � ไม่มี 

ด้านงบประมาณ  

10. มีแหล่งทุนหรืองบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน � มี   � ไม่มี 

11. ทีมท างานมีการหนุนเสริมงบประมาณเบื้องต้นให้แก่เครือข่ายที่ร่วม

ด าเนินการ 

� มี   � ไม่มี 

ด้านสภาพแวดล้อมและนโยบาย  

12. มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมท างาน � มี   � ไม่มี 

 

 ผลจากการท าแบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น หากท่านพบว่าท่านตอบ “มี” มากกว่า ร้อยละ 80 หรือไม่ต่ ากว่า 10 ข้อ นั่น

แสดงว่าท่านมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และใน

ส่วนที่ท่านตอบว่า “ไม่มี” ขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการจัดเตรียมหรือแสวงหา เพ่ือให้มีหรือเติมเต็มในส่วน

ดังกล่าวอันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น 
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